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У статті розглянуто теоретико-методичних аспектів розвитку та використання 

фінансово-інвестиційного потенціалу підприємницьких структур та надано пропозиції щодо 

удосконалення  розвитку та використання фінансової, інвестиційної, екосистемної 

складових потенціалу. Досліджено поняття фінансово-інвестиційного потенціалу, що 

дозволило уточнити цей термін. Запропонувати використання дефініції «екосистемний 

потенціал» як можливость бізнес-структури мобілізовувати сукупність природних ресурсів 

та екосистемних послуг і з максимальною ефективністю їх використовувати задля 

отримання соціо-економічної вигоди та забезпечення сталого розвитку. Встановлено, що 

фінансово-інвестиційний потенціал бізнес-структур має подвійне значення: як можливість 

фінансування діяльності, яка реалізується за допомогою ресурсного потенціалу, а також як 

можливість фінансування інвестиційних проектів для вдосконалення розвитку бізнес-

структури, що має збільшити екосистемний потенціал підприємства у майбутньому. 

Сформовано джерела фінансово-інвестиційного і екосистемного потенціалу, яке 

відбувається у процесі відтворення сучасної господарської діяльності економічних суб'єктів 

господарювання. 

 
The development of a socially-oriented market economy in Ukraine objectively necessitates the 

development of an effective mechanism for financial and investment management of industrial 

enterprises, taking into account ecosystems. After all, even with the high attractiveness of certain 

industries, the activities of economic entities have significant problems in attracting and making 

investments due to their environmental pollution. This discrepancy arose due to the desire of 

investors to socially responsible business structures, which does not contribute to solving the 

strategic task - to obtain competitive advantages and sustainable development of enterprises in the 

future on the basis of effective financing and investment. 



 

The purpose of the article is to substantiate the proposal to improve the development and use of 

financial and investment potential of business structures, taking into account the ecosystem 

component.  

Theoretical and methodological aspects of development and use of financial and investment 

potential of business structures and proposals to improve the development and use of financial, 

investment, ecosystem components, it is necessary to summarize the following: sustainable 

development of business structures is impossible without the development of ecosystem potential as 

part of the resource, study of financial and investment potential, ecosystem potential as an 

opportunity for the business structure to mobilize a set of natural resources and ecosystem services 

and use them with maximum efficiency to obtain socio-economic benefits and ensure sustainable 

development. Therefore, the financial and investment potential of business structures has a double 

definition, which is due to the possibility of financing activities based on existing resource potential, 

and the possibility of financing investment projects aimed at improving enterprise development and 

thus increase its ecosystem potential in the future. The formation of sources of financial, investment 

and ecosystem potential occurs in the process of reproduction of economic activity of economic 

entities. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Розвиток соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні об’єктивно 

обумовлює необхідність розробки ефективного механізму фінансово-інвестиційного менеджменту 

промислових підприємств з урахуванням екосистем. Адже навіть при високій привабливості окремих галузей, у 

діяльності суб’єктів господарювання наявні значні проблеми щодо залучення та здійснення інвестицій через 
забрудження ними навколишнього середовища. Така невідповідність виникла через прагнення інвесторів до 

соціально-відподальних бізнес-структур, що не сприяє вирішенню стратегічного завдання – отримання 

конкурентних переваг та сталого розвитку підприємств у майбутньому на основі ефективного фінансування та 
реалізації інвестицій.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні питання розвитку та використання 

фінансового, інвестиційного та екосистемного потенціалу у своїх працях зарубіжні вчені: Г. Александер, Дж. 

Бейлі, Е. Боді, Л. Гітман, Е. Дж. Долан, А. Кейн, Д. Ліндсей, А. Дж. Маркус, Ю Ши Мінг, С. Е. Харгітей, Ф. 

Фабоцци, У. Шарп та інші. Проблематиці фінансово-інвестиційного аналізу підприємств присвятили свої 
наукові праці провідні вчені України та країн СНД: М. Д. Білик, І. О. Бланк, В. В. Бочаров, В. В. Зимовець, Л.Л. 

Ігоніна, А.А. Пересада, В. П. Попков, В. П. Семенов, О. О. Смірнова, Е. Ю. Терещенко, В. Г. Федоренко, А. В. 

Череп, В. Я. Шевчук, В. В. Шеремет та інші.  Незважаючи на розмаїття наукових поглядів щодо сутності, теорії 
і практики фінансово-інвестиційного потенціалу підприємницьких структур та її удосконалення, питання 

екосистемного потенціалу залишаються не вивченими українською економічною наукою.  

Формулювання цілей статті. Метою є обґрунтування пропозиції щодо удосконалення розвитку та 

використання фінансового та інвестиційного потенціалу бізнес-структур з урахуванням екоситемної складової. 
Виклад основного матеріалу дослідження. «В етимологічному значенні термін «потенціал» походить 

від латинського potential означає «потужність, сила» і «приховані можливості», які в господарській практиці 
завдяки праці можуть стати реальністю» [1, с. 65]. В узагальнюючому вигляді потенціал розглядають як засоби, 

запаси та джерела, які є в наявності та можуть бути мобілізовані для досягнення визначеної мети, виконання 

виробничої програми і розв’язання існуючих проблем [1, с. 74]. 

«Потенціал підприємства свідчить не тільки про наявність можливостей реалізації сформульованих 

завдань, а й про використання цих можливостей для досягнення визначеної мети» [2, с. 265]. Інформаційний 

пошук показав, що існують різні підходи до визначення поняття «потенціал підприємств» та виокремлення 

його видів. З результатів проведеного дослідження стало відомо, що більшість науковців поняття потенціалу 

підприємства асоціюють з ресурсами. Деякі з науковців обмежуються тільки даним аспектом у визначенні 
потенціалу. Інші розуміють, що ресурсне забезпечення не відіграє вирішальної ролі без його перетворення з 
метою створення прибутку підприємства. В той же час доречним є зауваження Федосова В., Опаріна В. та 
Льовочкіна С., які визначають, що «ресурси не є самоціллю, а засобом реалізації мети діяльності економічної 



 

системи, що полягає в максимізації виробництва товарів та послуг [3, с.24]. Потенціал підприємства можна 

представити як джерела підприємства, які спрямовані на досягнення певної мети в його діяльності.  
«Структура потенціалу підприємства характеризується значною кількістю складових, до яких 

відносяться об’єктні (виробничий, фінансовий, інвестиційний потенціали) і суб’єктні (маркетинговий, науково-

технічний, інформаційний). Вони тісно перетинаються між собою, проте максимально можливе виявлення і 
використання резервів по кожному з напрямків є імпульсом розвитку підприємства в цілому» [4, с.56]. 

Тож, функціонування та розвиток будь-якого суб’єкта господарювання є можливим лише за наявності 
певного потенціалу, перш за все фінансового та інвестиційного. 

Серед науковців не існує єдиної позиції стосовно «сутності поняття «фінансовий потенціал 

підприємства», його формування та використання. Зазначимо, що у більшості сучасних публікацій автори 

ототожнюють фінансовий потенціал з фінансовими ресурсами підприємства» [5, с. 10; 6, с. 17]. Хоч ці два 
терміна і близькі за змістом, але не ідентичні. Фінансові ресурси завжди розглядають як складову фінансового 

потенціалу, одним словом, як грошові доходи і накопичення, які отримуть підприємсницькі структури  від 

використання наявних ресурсів (трудових та матеріальних). Загалом, під поняттям фінансового потенціалу 

пропонуємо вважати сукупність можливостей підприємницької структури, що визначаються  формуванням та 

використанням фінансових ресурсів, які мають приносити дохід у певний період діяльності.  
На жаль, відсутнє й єдине визначення дефініції «інвестиційний потенціал», повнястю не встановлене 

його місце у загальній структурі потенціалу і функції під час побудови стратегії розвитку підприємницької 
структури. Економіст О.С. Федонін трактує «інвестиційний потенціал як головну складову фінансового 

потенціалу, розуміючи під ним можливості для здійснення простого і розширеного відтворення» [7, с. 14]. На 
думку інших вчених: «інвестиційний потенціал виступає в ролі сукупного інвестиційного попиту, який 

характеризується тим, що власники інвестиційних ресурсів мають накопичений капітал, але не перетворюють 

його по тим або іншим причинам у реальну пропозицію капіталу; це джерело для майбутнього інвестування, а 
також, що під інвестиційним потенціалом необхідно розуміти сукупність наявних матеріальних, нема-
теріальних, трудових та організаційно-управлінських ресурсів підприємства, що характеризує його 

спроможність прийняти та освоїти інвестиційні кошти» [8, 9, 10].  

Суходєєв Д.В. зазначав, що «фінансовий потенціал – це сукупність власних і залучених фінансових 

ресурсів, спрямованих на ефективний соціально-економічний розвиток, які забезпечують фінансову 

стабільність і виконання стратегічно важливих завдань» [11]. Бланк І. О. під фінансовим потенціалом розумів 

«характеристику фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості і кредитоспроможності»  [12, 

c. 107]. Булатова Ю. І. встановив, що фінансовий потенціал – це «сукупність накопичених, залучених і 
створених в результаті господарської діяльності фінансових ресурсів, що обумовлюють досягнення 

стратегічних цілей соціально-економічного розвитку» [13]. Ісаєв Е. А. вважав фінансовим потенціалом  - 

«здатність фінансової системи формування сукупного потенціалу фінансових ресурсів» [14, c. 72]. Старовойтов 

М. К., Фомін П. А. фінансовим потенціалом називали «відносини, що виникають на підприємстві з приводу 

досягнення максимально можливого фінансового результату, характеристика фінансової незалежності 
підприємства, його фінансової стійкості і кредитоспроможності» [15, с. 29]. Кунцевич В. О. досліджував 

фінансовий потенціал як «здатність до оптимізації фінансової системи із залученням та використанням 

фінансових ресурсів»[16, c. 123]. Кирилова Л. І., Тодорова Д. Д. розглядали фінансовий потенціал як 

«сукупність взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих елементів, які надають можливість для досягнення 

запланованих фінансових результатів в поточному періоді» [17, с. 299]. 

Поняття «інвестиційного потенціалу» розглядало теж багато науковців. Одни з яких вважали, що 

«інвестиційний потенціал – це набір умов, інтелектуальних та матеріальних благ, які забезпечують 

інвестиційну діяльність і обмежують долю ризику інвестування» [18] та надавали інші визначення (рис. 1). 

 



 

 
Рис. 1. Підходи до визначення поняття «інвестиційний потенціал бізнес-структури» 

Джерело: складено автором 

 

Проведене дослідження доводить, що фінансовий потенціал забезпечує можливість трансформації 
ресурсного, виробничого, інноваційного, інвестиційного, маркетингового, організаційно-управлінського 

потенціалів у фінансові результати діяльності та використовується для досягнення стратегічних і тактичних 

цілей підприємства. Безліч визначення сутності дефініції «інвестиційний потенціал підприємства» пояснюється 

тим, що кожен дослідник визначав це поняття відповідно до окремих аспектів вивчення її розвитку, 

формування та використання. Здійснивши аналіз вищенаведених визначень «інвестиційний потенціал 

підприємства», необхідно виділити два підходи до тлумачення.  

Перший базується на сприйнятті інвестиційного потенціалу як ресурсної сукупності, тоді як другий 

вказує на можливість використання ресурсів.  

Тож, узагальнення економічної літератури дає змогу виділити наступні підходи тлумачення дефініції 
«інвестиційний потенціал»:  

- «належним чином упорядкована сукупність інвестиційних ресурсів;  

- сукупність інвестиційних можливостей підприємства, використання яких спрямоване на досягнення 

цілей його інвестиційної стратегії;  
- наявні і приховані можливості підприємства для здійснення простого і розширеного відтворення;  

- сукупний інвестиційний попит;  
- сукупність організованих певних соціально-економічних ресурсів, які перебувають у взаємозв’язку та 

можуть, за певних діючих внутрішніх і зовнішніх факторів інвестиційного середовища, бути спрямовані на 

досягнення стратегічних цілей інвестиційної діяльності» [25]. 

Інвестиційний 

потенціал бізнес-

структури – це… 

«…сукупність внутрішніх 

та зовнішніх економічних 

можливостей та ресурсів, 

які забезпечують 

реалізацію стратегічних і 
тактичних цілей 

підприємства в сфері 
інвестиційної діяльності» 

[20, с. 6]. 
 

«…сукупність 

матеріальних та 

нематеріальних, 

трудових,організаційних 

ресурсів підприємства, 
що характеризують його 

спроможність прийняти 

інвестиційні кошти» [21]. 

 

«…організована 
динамічна сукупність 

інвестиційних ресурсів, 

які перебувають у його 

розпорядженні та задіяні 
в інвестиційній 

діяльності» [22, с. 253]. 
 

«…здатність досягти 

бажаного результату через 
управління 

інвестиційними 

можливостями, що 

містяться в інвестиційних 

ресурсах» [23, с. 14]. 

 

«…сукупність факторів, 

що впливають на 

доцільність, ефективність і 

рівень ризику 

інвестування 

підприємства» [24, с. 47]. 

«…можливість 

вкладення капіталу з 
метою наступного його 

збільшення можливості 
щодо підтримки чи 

збереження чого-небудь» 

[19, с. 58]. 

 



 

Розглядаючи окремо визнані складові потенціалу підприємства, слід відмітити, що «під фінансовим 

потенціалом розуміють здатність наявних ресурсів приносити доходи підприємству в певний момент часу» 

[25]; а «під інвестиційним потенціалом розуміється максимально можливий обсяг зовнішніх (банківські позики 

і кредити, випуск цінних паперів та ін.) – і внутрішніх (амортизаційні відрахування, нерозподілений прибуток і 
т. д.) інвестиційних ресурсів, акумульованих на підприємстві, який створюється з метою накопичення і 
дозволяє досягти очікуваного результату при наявних можливостях» [26, с. 52]. Таким чином, на підставі 
результатів аналізу літературних джерел було встановлено, що фінансовий і інвестиційний потенціали потрібно 

розглядати як єдине поняття, що обумовлено сукупністю загальних характеристик та принципів (джерела 

формування, суб’єкти, об’єкти, структура і т. д.). Тож, під фінансово – інвестиційним потенціалом слід 

розуміти можливість підприємницької структури не тільки мобілізовувати сукупність власних фінансових і 
інвестиційних ресурсів, та й з максимальною ефективністю їх використовувати задля  отримання економічної 
вигоди та забезпечення її сталого розвитку. 

Сталий розвиток підприємницьких структур неможливий без розвитку екосистемного потенціалу як 

частини ресурсного. Турило А.М., Богачевська А.В. зазначають, що потрібно окремо визначати екологічний 

потенціал як залежність від наявності прородоохоронних технологій [27]. Суска А.А. у наукових працях 

розглядає соціо-екологічний потенціал та зазначає, що це частина етноприродного і економічного стану, 

соціально-екологічні можливості (ресурс), які можуть набути форми товару, якщо на них існує (сформовано) 

попит (маркетингове середовище [28]. За змістом екологічний потенціал визначається як прояв комплексу 

можливостей (функцій), що дає змогу створювати сприятливі умови для існування і розвитку екосистем. 

Екосистемні послуги тісно пов'язані з соціальним потенціалом, який визначається здатністю екосистем 

створювати сприятливі умови для життя і діяльності людини, адже негативи в розвитку природного середовища 

обов’язково впливають на людину як складник природи, і, навпаки, прояв соціальних функцій, наприклад, у 

плані екосистемних послуг може негативно вплинути на екосистеми вцілому. [28]. Екосистемні послуги – один 

із провідних елементів екосистемного підходу до управління економічними суб’єктами на місцевому рівні [29].  

Патокою І. було встановлено, що з екосистемного погляду збитки можуть виникнути внаслідок 

знищення елементів довкілля, його забруднення викидами, стоками, відходами, виснаження природних 

комплексів, нераціонального використання природних ресурсів, порушення екологічних зв’язків у середовищі 
існування живих організмів, у тому числі людини [30]. Тому для розвитку екосистемного потенціалу необхідно 

враховувати закономірності, що лежать в основі функціонування природних біогеоценозів. Збитки вважаються 

несуттєвими, якщо вони не перевищують поріг чутливості екосистеми та її стійкості. 
Таким чином, необхідно запропонувати під екосистемним потенціалом розуміти можливість бізнес-

структури мобілізовувати сукупність природних ресурсів та екосистемних послуг і з максимальною 

ефективністю їх використовувати задля отримання соціо-економічної вигоди та забезпечення сталого розвитку. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. На підставі 
дослідження теоретико-методичних аспектів розвитку та використання фінансово-інвестиційного потенціалу 

підприємницьких структур та пропозицій щодо удосконалення  розвитку та використання фінансової, 
інвестиційної, екосистемної складових потенціалу, необхідно узагальнити наступне: дослідження поняття 

фінансово-інвестиційного потенціалу дозволить уточнити зазначений термін та запропонувати використання 

дефініції «екосистемний потенціал» як можливість бізнес-структури мобілізовувати сукупність природних 

ресурсів та екосистемних послуг і з максимальною ефективністю їх використовувати задля отримання соціо-

економічної вигоди та забезпечення сталого розвитку. Тож, фінансово-інвестиційний потенціал бізнес-структур 

має подвійну визначеність, яка обумовлена як можливістю фінансування діяльності, що реалізується на підставі 
існуючого ресурсного потенціалу, так і можливістю фінансування інвестиційних проектів, спрямованих на 
вдосконалення розвитку підприємства і тим самим на збільшення його екосистемного потенціалу в 

майбутньому. Формування джерел фінансово-інвестиційного та екосистемного потенціалу відбувається в 

процесі відтворення господарської діяльності економічних суб'єктів господарювання. 
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